Heb je een passie voor Fitness?
Leef je op bij een goede uitdaging en hou je ervan om te winnen?
Kom dan werken bij de wereldmarktleider in Fitness!
Om onze klanten optimaal te ondersteunen bij de implementatie van Hammer Strength producten
en concepten doormiddel van het verzorgen van producttrainingen en workshops zijn wij ter
versterking van het Life Fitness Academy team op zoek naar een professionele:

Hammer Strength Master Trainer (m/v)
De functie:
Na een intensieve training van de Internationale Life Fitness Academy Master trainer ben je in staat
om onder andere HD Elite, HD Athletic en Plate Loaded trainingen en generieke producttrainingen
te verzorgen bij fitnesscentra in Nederland en Belgie. Daarnaast ben je ook aanwezig bij beurzen
en interne trainingen. Je werkt op freelance basis en bent flexibel inzetbaar.
Binnen Life Fitness heb je te maken met de afdeling marketing, het sales team en het trainer
network genaamd ISBU Life Fitness Academy team. Externe contacten zijn er met managers van
fitnessfaciliteiten die gebruik maken van Hammer Strength producten en voornamelijk met hun
team van fitnessinstructeurs/-coördinators en/of personal trainers. Je bent ambassadeur van
Hammer Strength bij onze klanten en helpt hen nog succesvoller te worden.
Wie je bent/ Wat je kunt:
- Je hebt met succes CIOS of ALO afgerond en/of bent in het bezit van het Fit!Vak diploma
Fitness Trainer B;
- Je hebt tenminste 5 jaar ervaring als strength & conditioning coach/trainer;
- Je bent in het bezit van een Personal Trainer diploma (NASM is een pré);
- Zeer goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
- Goede communicatieve vaardigheden;
- Verantwoordelijkheidsgevoel;
- Een service- & klantgerichte instelling;
- Ervaring en kennis van social media;
- Een teamspeler die ook zelfstandig kan werken;
- Kennis van de branche en/of ervaring met Hammer Strength producten;
- Kennis van Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
- Didactisch, creatief, flexibel, enthousiast & extravert;
- Je beschikt over een goede lichamelijke conditie.
Opzoek naar een extra uitdaging naast je huidige werkzaamheden en wil je deel uitmaken van een
jong, enthousiast, gemotiveerd en sportief team? Neem dan snel contact op als je in bovenstaand
profiel past! We ontvangen graag je CV en motivatie via trainer@lifefitness.com.
Let op: reageren kan t/m 19 Oktober 2018.

